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Igen i år har Venstre fået lov til at afholde Grundlovsmøde i de utroligt smukke 
omgivelser i haven på Broksø gods. 

Vi starter allerede kl. 10.00 og vi forventer at være færdige ca. kl. 13.00  

Taler vil være kredsens eget folketingsmedlem Karsten Nonbo, 
og som gæstetaler er det lykkedes at få Forsvarsminister Søren Gade, 

samt kandidat til Europaparlamentet Poul F. Hansen.

Når indgangen er betalt med 25 kr. (børn gratis) vil der være gratis kaffe, te og småkager. Der vil
ligeledes være mulighed for at købe frokosten i form af lækre grillpølser og kold kartoffelsalat,

samt drikkevarer øl, vin og vand. (med forbehold for ændringer i menuen.)

Der vil være aktiviteter for børn, og i pauserne vil Næstved Harmonikaforening underholde.
Det vil også være muligt at købe valgaktier á 100 kr. stykket, pengene vil gå direkte i valgfonden

til næste folketingsvalg. Naturligvis vil der også være udbetaling af ”aktieudbytte” på grund-
lovsmødet - det vil ske ved lodtrækning om forskellige præmier blandt de solgte aktier. 

Mød op i det naturskønne område og få en mindeværdig dag, 
vel mødt til grundlovsmøde 2009. 

Broksø Gods, Broksøvej 60, 4160 Herlufmagle
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Formanden har ordet

den i skolerne, som sandelig
ikke er for god i forvejen.

I den kommende valgkamp
vil vi i Venstre vise vore med-
lemmer og alle øvrige vælgere
i Næstved kommune, at vi i
Venstre er et reelt og trovær-
digt alternativ til det siddende
regime, at vi i Venstre ikke blot
vil kæmpe indædt for at rette
op på en skrantende økonomi i
vores kommune, men for at
undgå, at kommunen sættes
under administration.

Vi vil fortælle vælgerne, at
med Venstre på borgmesterpo-
sten vil de ikke fremover skul-
le opleve, at der hvert eneste år
skal ske besparelser indenfor
skolerne, ældreplejen eller
daginstitutionerne, fordi der
ikke har været styring af udgif-
terne på alle andre områder,
blandt andet på udgifterne til
administration. At de ikke igen
skal opleve, at kommunens
service forringes år efter år, at
borgernes muligheder for at
komme i kontakt med deres
forvaltning hele tiden reduce-
res af sparehensyn – jeg kunne
blive ved.

Men dette kan vore byråds-
medlemmer, nye kandidater

Kære medlemmer af Venstre i
Næstved kommune.

Efter at alle vore generalfor-
samlinger er vel overstået, har
vi nu fået valgt et delvist nyt
hold til at varetage jeres inter-
esser i det næste år. Det er et
slagkraftigt hold, der er klar til
dette spændende år med ikke
mindre end 3 valg, nemlig valg
til Europa Parlamentet den 7.
juni 2009 og valg til både
Regionsråd og Byråd den 17.
november 2009.

Formandsposten i Kom-
muneforeningen er også blevet
nybesat af undertegnede, efter
at Charlotte Mathiesen har
valgt at satse sine ressourcer på
sit kandidatur til KV09. Tak for
den fornemme indsats i det for-
gangne år til Charlotte, og held
og lykke med kandidaturet.

Som jeg udtrykte i min tak-
ketale på generalforsamlingen,
må vores primære fokus i år
være på valgkampen. Der er
for mig ingen som helst tvivl
om, at Henning Jensen og
Socialdemokraterne er metal-
trætte og ikke længere magter
at løse opgaven med at styre,
og ikke mindst udvikle, vores
kommune på ordentlig vis.
Det virker, som om de har
glemt, at det er borgernes
penge, de bestyrer, og det er
skræmmende at konstatere, at
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de med deres absolutte flertal i
den grad har sat kommunens
økonomi over styr i løbet af
indeværende valgperiode.

I forbindelse med forhandlin-
gerne om budgettet for 2008
havde vi i Venstre valgt at
prøve at udarbejde et alterna-
tivt budget, fordi vi allerede
dengang kunne se, at økono-
mien var på afveje, og fordi vi
ikke ønskede at være med til at
sætte skatterne yderligere i
vejret – altså at følge den sæd-
vanlige model for venstreflø-
jen, når der ikke er flere penge
i kassen. I den forbindelse fik
vi muligvis lavet en fejl i vort
budgetforslag, hvilket vi har
ærgret os over siden. Men hen-
sigten var den rigtige!

I forbindelse med budgetfor-
handlingerne for 2009 valgte vi
at tage et medansvar for at for-
søge at rette op på tingene,
selvom det betød, at vi ikke fik
fjernet dækningsafgiften, som
det røde flertal havde indført
året før. Selvom der var en
række elementer i budgetforli-
get, som ikke var Venstres
politik, valgte vi at stemme for
forliget, fordi vi fik forhindret
de allerværste besparelser bl.
a. indenfor undervisningsti-

eller bestyrelserne ikke klare
alene. Vi skal bruge alle de
kompetencer, som vore med-
lemmer har, så derfor skal jeg
på denne plads opfordre alle,
som gerne vil være med til at
sikre, at vi ved valget får
ændret på styrkeforholdet i
byrådet, til at rette henvendel-
se til mig eller jeres lokale væl-
gerforenings formand.
Opgaven går i al sin enkelhed
ud på, at vi punkt for punkt
skal forklare vælgerne, hvor-
dan Venstre vil styre Næstved
Kommune, og hvordan vi atter
får økonomien i kommunen til
at hænge sammen. Vi skal for-
tælle, hvordan vi alle igen bli-
ver stolte af vores kommune,
så det bliver tiltrækkende for
nye borgere og nye virksomhe-
der at flytte hertil.

Jørn Frydenlund

Der klisters plakater til EU-valget
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Vi skal fortælle, hvordan det
igen bliver sjovt at gå i skole i
Næstved, fordi lærerne er til-
fredse med deres forhold og de
fysiske rammer, som de arbej-
der i, og fordi eleverne i vore
folkeskoler får en god og inspi-
rerende undervisning med
basis i moderne undervis-
ningsmidler, så de bliver rustet
til det vidensamfund, som de
bliver end el af.Vi skal fortælle, hvordan det
er dejligt at blive gammel i
Næstved, fordi den enkelte har
vished for, at forholdene på
vores institutioner for gamle er
i top, så det ikke fortsat ople-
ves som en straf at blive så
gammel, at man ikke kan blive
boende i sit eget hjem længere.

Vi skal fortælle, hvordan det
igen bliver sikkert at færdes på
vore fortove, cykelstier og veje
uden huller og revner, så vi
ikke falder, vælter eller mister
kontrollen. 

Vi skal fortælle, at med
Venstre får du en garanti for, at
det vi lover i valgkampen, det
leverer vi også, når vi overta-
ger borgmesterposten – og
dermed giver vil vælgerne et
meget konkret valg:

Vil de fortsætte med at tro på
den socialdemokratiske over-
budspolitik fra valgkampen,
som de alligevel ikke kan leve-
re, eller vil de have et alterna-
tiv, der holder.

Vi skal fortælle om vores
vision for Næstved Kommune,
men vi skal gøre det så konk-
ret, at alle vælgere er helt klar
over, at der er et alternativ.

Jeg glæder mig til at kampen
sammen med jer alle sammen.

Jørn Frydenlund
Formand for Venstre 
i Næstved Kommune

Ove Krüger

Vi producerer alt fra opera, gallafester og 

store koncerter til 80’er fester, booking af

orkestre, komikere og disc jockeys.

Kodeordene er Fleksibilitet,

Kundeønsker, Fair økonomi,

Kreativitet, Kvalitet

og stort Kontaktnet.

Vi skaber oplevelser for

vore kunder som 

Forlaget Benjamin,

SAS Institute, Trend Micro,

Compaq/HP,

Filtenborg A/S,

Aarsleff, Arberg Time,

Nordea, Scribona,

m.m.

Og tourkonsulent for

Amin Jensen,

Eventkonsulent for

Bonniers-Norge,

samt arrangør af

Danmarks største

Bil/Race-Festival DHB.

VI ER KLAR!
Kontakt Jay Entertainment

Tlf. 70 26 99 55 / 40 83 89 30

info@jayentertainment.dk

www.jayentertainment.dk

Liberale Venner
Stiftende årsmøde onsdag den 27. maj i Herlufmagle
Hallen
Vi er nogle tidligere meget aktive medlemmer af
Venstres lokale organisationer, som gerne vil genoptage
det liberale fællesskab på en mere social baggrund end
det rent formelle organisatoriske partiarbejde.
Vi er således ikke ”konkurrenter” til de lokale Venstre
foreninger men skulle gerne blive et supplement for
både nuværende- og tidligere medlemmer og andre der
kan gå ind for de liberale værdier.
Vi har holdt et par møder og udarbejdet udkast til etab-

lering af ”Netværket Liberale Venner”

Formål: - at etablere samvær og oplevelser mellem lib-
erale venner for at fastholde det politiske engagement –
Medlemmer: - enhver som kan støtte netværkets for-
mål –
Aktiviteter: - der planlægges foreløbig fire arrange-
menter incl. årsmøde det første år –
Kontingent: der opkræves et årligt medlemsgebyr på
kr. 100,-
Styregruppe: Mogens Dalby, Jan Elvang, Annelise
Petersen, Helmer Jensen, Jens Bragh-Andersen, Jette
Jespersen. Knud-Erik Madsen

Stiftende årsmøde med besøg af tidligere minister
Svend Erik Hovmand afholdes onsdag den 27. maj
kl. 19,oo i Herlufmagle Hallen

Er du også interesseret i at møde ”gamle” Venstre ven-
ner på et mere socialt og uformelt niveau, så er du
meget velkommen til at kontakte en af nedenstående
kontaktpersoner.

Tilmelding til årsmødet – senest fredag den 22. maj
til en af nedenstående:

Mogens Dalby – tlf. 55 72 24 00 - 
mail: md@erhvervsbladet.dk

Jan Elvang – tlf. 50 85 28 20 – mail: elvang@privat.dk

Annelise Petersen – tlf. 55 73 95 85 – 
mail: ap42@stofanet.dk

Helmer Jensen – tlf. 55 44 21 07 – 
mail: helmer.jensen@dlgnet.dk

Jens Bragh-Andersen – tlf. 55 72 52 57 – 
mail: bragh@stofanet.dk

Jette Jespersen – 55 44 11 84 – 
mail: jjespersen@naesborg.dk

Knud-Erik Madsen – tlf. 55 72 24 01 –
vstamt@post9.tele.dk

Vi glæder os til at se en masse
nye- og gamle ansigter…
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Næstved Kommunes første valg-
periode er snart slut, og dermed
skulle indkøringsvanskeligheder
og uforudsete overraskelser
være overstået, men sådan er vir-
keligheden ikke.

Det største problem i kommunen
er ikke, - som Socialdemo-
kraterne gerne vil udlægge det -,
skattestoppet,  regeringens
stramme økonomiske politik og
finanskrisen.

Det er korrekt, at der siden 2001
generelt har været skattestop, og
”tak for det”, blot ikke i Næstved
Kommune.

I 2008 blev det samlede skatte-
tryk i kommunen øget med 80
millioner, et beløb som i 2009,
p.g.a. nye vurderinger øges til ca.
90 millioner.

I alt 170 millioner som var øre-
mærket til Stenlængegårds-
projektet og den kommunale for-
delingsvej.

Stenlængegårdsprojektet er
skrinlagt på ubestemt tid, og
fordelingsvejen er endnu kun
på tegnebrættet, så alt andet
lige skulle der ved udgangen af

En holdning som smitter af på
den service som, - alle forvente-
de vil bedres -, når kommunalre-
formen var gennemført og ratio-
naliseringsgevinsterne høstet.

Spørger man borgerne på gaden
skal man lede længe for at finde
positive udmeldinger, uanset om
der spørges til skolevæsen, bør-
nepasning, ældreområdet, det
tekniske område eller sundheds-
området.

Det kan og skal gøres bedre, hvil-
ket jeg desværre ikke tror social-
demokraterne evner.

Venstre arbejder på et omfatten-
de og visionært valgoplæg, som
forhåbentlig inden 17. november
kan overbevise mange af kom-
munens borgere om, at det nu er
på tide at andre kommer til.

Venstre kan ikke på et år skabe
den økonomi, der skal til for at
sikre serviceforbedring på de
kommunale kerneområder.
Projekt genopretning bliver en
lang sej kamp, som vil kræve en
anderledes prioritering af opga-
ver og økonomi, end der er sket
igennem de mange år med soci-
aldemokratisk styre.

Venstre vil umiddelbart efter
sommerferien fremlægge sit
handlingsprogram, som vil vise
vejen til bedre service.

Det er min tro, at mange af de
der ved forrige kommunevalg
stemte på liste A, er skuffede
over de resultater eller rettere
mangel på samme som socialde-
mokraternes totale flertal har
udvirket.

Derfor skal vi alle gøre en indsats
for at overbevise disse marginal-
vælgere om at

VENSTRE KAN GØRE EN
POSITIV FORSKEL

Med venlig hilsen
Hans R. Hansen

2009 ligge 170 millioner i kas-
sen, som kun venter på at
komme i arbejde.

Sandheden er en anden, idet rea-
liteten er, at kassebeholdningen
balancerer omkring nul, med
risiko for at kommunen bliver
sat under administration.

Naturligvis har finanskrisen og
den stigende arbejdsløshed en
vis indflydelse, men det social-
demokratiske flertal må bære
den største del af skylden, på
grund af et for slapt og ligegyl-
digt forhold til økonomi.

Hans R. Hansen

Venstre arbejder på et omfattende og visionært valgoplæg



Venstre i Næstved Kommune Side 5

Christiansborg - siden sidst!

Karsten Nonbo

Forårets helt store begivenhed
har jo været statsministerskiftet.
Efter et vakuum, hvor man ikke
talte om andet, så blev sagen
afgjort med bedste resultat. Nato
har fået en dygtig generalsekre-
tær i Anders Fogh Rasmussen,
og Danmark har fået en fuldgod
erstatning i Lars Løkke
Rasmussen som statsminister –
begge leveret af Venstre. Jeg er
ikke et sekund i tvivl om, at Lars
nok skal udfylde fodsporene
helt. Han har flere gode politiske
svendeprøver i hus. Størst af alle
er kommunalreformen, men han
har også sat meget i gang inden
for sundhedsområdet – bl.a.
kræftcenter i Næstved, og han
har lavet et par gode finanslove. 
Selv har jeg oplevet hans for-
handlingsevner i forbindelse
med den sidste trafikaftale fra
januar i år. Godt nok blev der
afsat et stort beløb på 96 mia. kr.,
men man skulle argumentere for
hver en krone. Til gengæld
mødte jeg hos Lars en stor forstå-
else for saglighed og for trafik-
mængder – noget man godt
kunne have ønsket fra andre
ministre noget før.

Netop trafikaftalen betragter jeg
som forårets helt store sejr for
vort område – ja, jeg ved snart
ikke, hvad jeg skal nævne først
og størst, så lad mig i flæng
nævne beslutninger som:
Femernbroen, dobbeltspor på
Lolland/Falster, opgradering af
jernbanen Næstved-Ringsted,
udvidelse af
Køgebugtmotorvejen helt ned til
Køge, vejforbedringer gennem
Holme Olstrup og endelig
beslutningen om, at ringvejen
nord om Næstved skal færdig-
undersøges, således der kan
træffes endelig beslutning her til
efteråret.

Min personlig store mærkesag –
som nok pirrede mig mest af alt
til at stille op til Folketinget i 1995
– ser nu også ud til at være i hus,

nemlig loven om tvangsbort-
adoption, som i læsende stund
forhåbentlig er vedtaget. Den er i
skrivende stund (5/5) i udvalgs-
behandling men programsat til
3.-behandling d. 28. maj. I kort-
hed går loven ud på, at børn,
født af forældre uden nogen for-
ældreevne, skal kunne bortadop-
teres og ikke bare tvangsfjernes –
det skal være slut med, at foræl-
dre skal kunne bruge børn som
en social løftestang til at få
opfyldt egne behov…på børne-
nes bekostning. 

Det har været en lang sej kamp,
hvor jeg i starten mødte den stør-

soldaterfamilierne spiller en cen-
tral rolle i forhandlingerne. 

Endelig vil jeg glæde mig over, at
det nu lykkedes os at blive enige
om en national flagdag, hvor vi
markerer vor støtte til vore gode
soldater. Derfor: husk at hejse
flaget d. 5. september.

m.v.h.
Karsten Nonbo.   

ste modstand i mit eget parti og
hos de konservative, og det er
nok derfor, at glæden er det stør-
re, når der nu er fuld opbakning
her fra, og fra Dansk Folkeparti,
ja måske også S og RV. Den stør-
ste glæde er, at vi nu tager børne-
nes parti, og de undgår at blive
kastebold i et offentligt system.

Den tredje store opgave her i for-
sommeren har været arbejdet i
Forsvarskommissionen. Det er
nu udmundet i en ca. 700 sider
stor rapport, som vi skal bruge i
de igangværende forligsfor-
handlinger. Èn af de store inve-
steringer bliver flykøb, men også
værnepligt, hjemmeværn, mate-
riel til vore udsendte og støtte til

HUSK “rødderne” på nettet

Se alle møder i Sammenlægnings-
udvalget og Næstved Byråd på:

www.naeskom.dk
Møderne bringes direkte og mellem 500 - 800

borgere klikker ind og ser med. Fremover bliver de
båndede udgaver indekseret, så man kan spole

direkte frem til den sag, man ønsker behandlet.



Kandidat listen til KV09

Placering Fornavn Efternavn

1 Hans R. Hansen

2 Karsten Nonbo

3 Flemming Jay

4 Troels Larsen

5 Otto Poulsen

6 Kirsten Devantier

7 Elmer Jacobsen

8 Charlotte Mathiesen

9 Søren Revsbæk

10 Steffen Juul Rønnow

11 Lani Bannach

12 Karen Becker

13 Anette Silkensen (VU)

14 Preben Jul Pedersen

15 Alfred Thomsen

16 Mohamed BelHiba

17 Süleyman Yücel
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På Venstres opstillingsmøde til
kommunalvalget 2009, som blev
afholdt den 22. april, fik vi valgt
et slagkraftigt hold af kandidater
til Næstved byråd.

De 17 kandidater repræsenterer
en særdeles stærk sammensæt-
ning af ung og gammel, erfaren
og nybegynder, land og by, kvin-
der og mænd. Og det intensive
arbejde frem imod valget er alle-
rede godt i gang, med finpuds-
ning af vores lokale politik,
uddannelse af de nye kandida-
ter, forberedelse af aktiviteter i
de næste 6-7 måneder og plan-
lægning af vælgermøder og
andre arrangementer for
Venstres medlemmer.

På opstillingsmødet var vi i alt
158 stemmeberettigede medlem-
mer til stede, og stort set alle
sammen afleverede deres gyldi-
ge stemmeseddel og deltog såle-
des med maksimal indflydelse i
valghandlingen.

Det er skønt at kunne konstatere,
at så mange bakker op om valget
af kandidater, og det lover godt
for den kommende valgkamp.
Jeg vil gerne i denne forbindelse
opfordre alle vore medlemmer
til at benytte de lejligheder, som
vi tilbyder i løbet af valgkam-
pen, til at lære kandidaterne
bedre at kende, så I også kan
fungere som deres ambassadø-
rer blandt venner og familie. 

Der skal ikke herske nogen tvivl
om, at vi i Venstre som altid har
god plads til meninger og bryd-
ninger, når valgkampen raser og
debatten er god i gang. På den
anden side behøver ingen at
være i tvivl om, at det er et
stærkt team, som samlet stiller
op for at udfordre det siddende
flertal af Socialdemokrater,
Folkesocialister og
Folkepartister – ja det kan være
svært at kende forskel på dem. 

Jørn Frydenlund

TILLYKKE Næstved

Et team, som alle vil opleve stå
sammen om udfordringerne,
efterhånden som valgkampen
spidser til, og det formodentlig
bliver tydeligt for enhver, at
Venstre udgør en reel trussel
imod det siddende regime.

Ledelsen af teamet har vi også
valgt. Som Venstres borgmester-
kandidat valgte vi Hans R.
Hansen, uden modkandidat.
Hans er, som det vil være alle
Venstres medlemmer bekendt,
Venstres tidligere borgmester i
Fladså Kommune igennem en
årrække. En periode, i løbet af
hvilken der kom fuldstændig
styr på kommunen, det være sig
økonomi, skoler, ældreomsorg
eller andre områder.

Vi har oplevet byrådsmedlem-
mer og andre fra byrådets øvrige
partier forsøge at gøre sig mor-
somme på Hans’ bekostning ved
at antyde, at man ikke kan sam-
menligne det at være borgmester
i den lille Fladså Kommune og
så at være borgmester i den store
Næstved Kommune.

Hvorfor kan man ikke det? Hans
har bevist, at under hans ledelse
er der styr på tingene. Henning
Jensen har bevist, at under hans

ledelse er der ikke styr på noget
som helst. Jeg synes, at Hans har
dokumenteret, hvorfor han er et
bedre bud på den nye borgme-
ster i Næstved Kommune!

Med venlig hilsen

Jørn Frydenlund
Formand for venstre 

i Næstved Kommune
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Hver borger sin egen sundhedsprofil

Kirsten Devantier, 
formand for sundhed
Medl. af byråd & regionsråd

Byrådet er netop blevet præsente-
ret for et oplæg fra Udvalget for
Sundhed, hvor vi i et tæt samarbej-
de med Forskningsenheden på
Næstved Sygehus har besluttet at
foreslå kommunen deltagelse i et
sundhedsprojekt med stærk lokal
forankring i befolkningen, herun-
der også erhvervslivet.

Udgangspunktet er de særlige
sygdomsmønstre, der desværre
findes i Region Sjællands sydligste
område, hvor – hvis vi maler med
en lidt bred pensel – de såkaldte
livsstilssygdomme er en pæn
omskrivning af at vi i Næstved
kommune også spiser, drikker og
ryger for meget, motionerer for
lidt og som konsekvens heraf dør
for tidligt.

Der er tale om et af de helt store
projekter baseret på en omfattende
befolkningsundersøgelse, som i
første omgang skal gennemføres i
kommunen fra 2009 – 2012. Hidtil
har der i Danmark kun været gen-
nemført den slags undersøgelser i
storbymiljøer, som f.eks. Østerbro-
undersøgelsen.
Men nu kan vi få Næstved-under-
søgelsen.

Der er tale om en omfattende
undersøgelse af alle voksne borge-

re i Næstved Kommune, og den
vil indeholde et spørgeskema,
fysisk helbredsundersøgelse og
blodprøvetagning.

Den enkelte borger får hermed et
gratis og kvalificeret helbredstjek,
og hvis der konstateres sundheds-
problemer, informeres borgeren
om relevant undersøgelse/
behandling. Altså får man som
deltager i undersøgelsen selv en
konkret sundhedsgevinst.

For os i Næstved giver deltagelse i
dette forskningsprojekt et helt
unikt udgangspunkt for at tilrette-
lægge en prioriteret forebyggel-
ses- og sundhedsindsat for kom-
munens borgere på et særdeles
veldokumenteret grundlag.

Ved at byrådet har sagt ja, medvir-
ker det også til at tegne en profil af
vores kommune som progressiv
og sundhedsorienteret. Et stærkt
brand. Forskningsprojektet inde-
bærer også, at det vil danne
grundlag for andre satsningsom-
råder så som kredsløbssygdom-
me, kræft, sukkersyge og lunge-
sygdomme.

PS: Den statistiske virkelighed er bl.a.
at Næstved Kommune blandt de dan-
ske regioner ligger i den laveste halv-
del hvad angår middel-levetiden samt
at region Sjælland har det højeste
antal borgere i alle regionerne, der
ryger. Enten som storrygere eller dag-
ligrygere.

Hen over foråret og sommeren 2009, vil Venstres byrådskandidater
arrangeregå/cykelture, kom og vær med. Det er gratis at deltage.

Første arrangement var en gåtur hvor vi gik ca. 8 km. 

Næste arrangementer bliver: 
Den 18.6 kl. 19.00, vi cykler ca. 20 km. med afgang fra Elmer Jacobsen på

Langetoftevej 25.

15.9 kl. 19.00 Gåtur i Østerskov, med afgang fra Karsten Nonbo, Lovvej 17, Lov.

Se mere på Venstres hjemmeside: www.naestved.venstre.dk

Husk!
Hvis hvert

medlem bare
tegner et nyt

medlem
- så har vi
dobbelt så 

mange
medlemmer 
til næste år.

Kirsten Devantier
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I februar måned blev jeg på
generalforsamlingen i Vælger-
foreningen Venstre i Næstved
valgt som ny formand efter blot
et enkelt år som menigt medlem
af bestyrelsen. Jeg vil derfor
gerne benytte denne lejlighed til
at takke medlemmerne for den
tillid, som dette valg er udtryk
for. Jeg vil også gerne benytte lej-
ligheden til at takke de afgående
medlemmer af bestyrelsen -
Sylvia Christensen og Arne
Knudsen – for deres mangeårige
indsats for partiet, samt byde
velkommen til de to nye besty-
relsesmedlemmer Marianne
Nielsen og Flemming Jay.

Jeg ser meget frem til at varetage
hvervet som formand – et arbej-
de som jo allerede er godt i gang
– og samarbejdet i den nye
bestyrelse. Særligt fordi vi jo
allerede i indeværende år har en
stor udfordring foran os. Jeg
tænker naturligvis på efterårets
kommunalvalg. Som det frem-
går andetsteds i dette blad, har
Venstre på opstillingsmødet den
22. april sammensat kandidatli-
sten til valget, og det er klart, at
der påhviler kandidaterne selv

et meget stort ansvar og arbejde
for at opnå et godt resultat for
Venstre. Det er dog ligeså klart,
at også Venstres tillidsfolk i væl-
gerforeningsbestyrelserne og
kommuneforeningsbestyrelsen
har et medansvar for at løfte
opgaven.

Jeg mener dog, at kredsen af
kandidater og tillidsfolk også i
stort omfang er nødt til at træk-
ke på ressourcer uden for denne
kreds. Og den største ressource
vi har i Venstre naturligvis er
vores medlemmer! Det er derfor
meget afgørende for udfaldet af

valget, at vi forstår at få aktiveret
vores medlemmer på den bedst
mulige måde. Det vil sige, at vi
udnytter de mange forskellige
kompetencer, som findes blandt
medlemmerne. Og her – kære
medlem - tænker jeg ikke bare
på de kompetencer, som alle de
andre medlemmer har. Nej, her
tænker jeg særligt på dine kom-
petencer! Så for vores fælles par-
tis skyld: Ring, skriv, send en
mail eller gør noget helt andet
for at komme i kontakt. Vi kan
godt bruge din hjælp!

Til sidst vil jeg i øvrigt gerne
opfordre alle medlemmer til at
maile deres mail-adresse til
undertegnede, således at den
løbende medlemskontakt kan
lettes og udbygges. På forhånd
tak.

Med venlig hilsen
Steffen Juul Rønnow

Formand for Vælgerforeningen
Venstre i Næstved

Mail: steffenjuul@get2net.dk

Tappernøje 
EL A/S

Jørn M. Jakobsen
Statsaut. El-installatør

Hovedvejen 73
4733 Tappernøje

Telefon 55 96 50 64

www.tappernoje-el.dk

”Per og Søren”
Lyt med når de to byrødder Per

Sørensen (S) og Søren Revsbæk

(V) går bag om de politiske

beslutninger og tager Næstveds

politiske liv under kærlig

behandling.

Hver torsdag kl. 20.00 og lørdag

kl. 15.00 på Næstved Lokal

Radio: FM 104,5 MHz.

Steffen Juul Rønnow

Hilsen fra en nyvalgt vælgerforeningsformand

Stemning fra “City Night”
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Først beslutter man, udpræget
mod forældrenes ønsker i Gl.
Suså, at sammenlægge skoler.
Dernæst finder man ud af, at det
alligevel ikke giver besparelser
og vil så øge klassekvotienten
for alle kommunens klasser, fra
24 til 26 elever i klassen. Det fik
vi dog heldigvis afværget, men
socialdemokraterne fik til gen-
gæld lavet en masse rod ved
tvangsflytning af elever mellem
skoleafdelingerne. 

På de fysiske rammer har vi sta-
dig store mangler. Glumsø sko-
les udbygning er delvist udsat.
Maglebjergskolen er endnu ikke
blevet til noget og når Næstved
kommune nu er tildelt 8,9 mio.
kr. til renovering af toiletter m.v.,
er det jo netop fordi kommunen
halter langt bagefter på det
område. Undervisningstiden er
samtidig sat ned. Engang var
man stolte over at kommunen
fulgte det vejledende timetal, nu
er Socialdemokraterne stolte af
at vi trods alt holder minimums-
timetallet.

Pengene har Socialdemo-
kraterne brugt til Rådhus og
arena-undersøgelser. Det er ikke
vel hørt hos flertallet, men det er
jo sandheden: Havde man ikke
gennemtrumfet et rådhusbyg-
geri, havde vi jo haft pengene til
f.eks. skoler og institutioner.

Efter valget er der meget at rette
op på, f.eks. at gennemføre et

Socialdemokraternes skolepolitik sejler! 

Søren Revsbæk

frit skolevalg og udvide under-
visningstiden. Det koster penge
og vil tage tid, men opgaven er

klar: Skolepolitikken skal prio-
riteres op.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Herlufmagle-Hallens cafeteria

Ravnstrupvej 1
4160 Herlufmagle

Telefon 55 50 00 05
www.herlufmagle-hallen.dk

Kalender for Venstre i Næstved 2009
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Situationer fra generalforsamlingen i Venstre i Næstved Kommune
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158 medlemmer deltog i opstillingsmødet til KV09

Fotos fra opstillingsmødet til Regionsvalget



Smag og behag er som bekendt
forskellig, men generelt kan de
fleste blive enige om at gamle
bydele og gamle huse er kønne
og charmerende – hvis de er
vedligeholdt.

På et tidspunkt var man ikke
særlig opmærksom på dette,
og i tidernes løb er der revet
mange kønne ejendomme ned.
Det kan vi godt ærgre os over
nu. Derfor er det vigtigt at vi
bevarer de kønne ejendomme
der findes.

I byrådet har vi taget initiativ
til dette ved at lave ”bevarende
lokalplaner”. Det er gjort i
Snesere, og er på vej i
Karrebæk. Senere er det også
meningen at der skal laves en i
Glumsø.I Næstved by har der i
flere år været stramme regler
for bymidten – hvordan der
må bygges og bygges om.

Det er dog ikke så ligetil. Det er
klart,at det er en balancegang
mellem at have så få regler som
muligt, som vi generelt går ind
for, og så til at lave stramme
regler for visse ejendomme og
områder.

Den bevarende lokalplan i
Snesere var en slags lakmus-
prøve. Det har været holdt
mange møder, og der er lavet
mange ændringer i planen.
Selvom måske ikke alle er 100
% tilfredse med resultatet, så
synes jeg vi nåede et resultat,
som var fint, og som jeg mener
at beboerne i Snesere kan være
tilfredse med.

Hele proceduren var et fint
eksempel på at det nytter at
holde møder, at lytte til hinan-
den, og således opnå et resul-
tat, som næsten alle synes er
OK.

Det mener jeg er lykkedes i
Snesere, og nu håber jeg vi kan
nå et lige så godt resultat i
Karrebæk og Glumsø.

Troels Larsen
Byrådsmedlem, og medlem af

Ejendoms- og Lokalplanudvalget
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Køgevej 20 · 4700 Næstved · Tlf. 7023 2007
Prøvensvej 27 · 2610 Rødovre · Tlf. 3834 1038 

www.elmodan.dk

Elmodan Elektro

Salg, reparation og god service

Elmodan er Grindex pumper, slanger 
og masser af professionelt el-værktøj...

Troels Larsen

Bevarende Lokalplaner Selskabsgørelsen

Nu er vand og kloak i
Næstved lagt i selvstændige
selskaber. Det har været
sådan at Udvalget for Teknik
og Miljø, har siddet som
bestyrelse indtil denne valg-
periode udløber. Efter-
følgende kan alle reelt blive
medlemmer af selskabernes
bestyrelser. 
De nye selskaber starter med
en egenkapital på over en
milliard. Det er store tal, som
kan blive en byrde for borger-
ne, fordi der med store værdi-
er følger store afskrivninger.
Indtægterne på vandområdet
har kørt efter en model som
hedder 40/60 d.v.s. 40 % af
indtægterne opkræves som
fast bidrag pr. husstand mens
de 60 % opkræves efter for-
brug. På spildevandsområdet
hvor betalingerne ligger langt
højere, har man hidtil ude-
lukkende betalt efter forbrug.
Det mener vi i Venstre er for-
kert, og vi arbejder på at
40/60 modellen også bruges
på dette område. 40/60 er
ikke sat efter hvordan om-
kostningerne er fordelt, for så
ville det nærmere hedde
80/20 da de faste omkostnin-
ger ved at drive disse anlæg
er langt de største. Tallet er
udelukkende valgt for at få
en adfærdsregulerende
effekt. Det er derfor mange
nu brugere så lidt vand at
kloakkerne stopper, man kan
snart bruge det gamle udtryk
lokummet brænder. 

Miljøgodkendelser
Udvalget har behandlet de
første miljøgodkendelser. De
fleste ville blive rystet, hvis
de så, hvor stort et arbejde
der skal lægges i sådan en
godkendelse. Derfor har vi
også sagt, at sådan en god-
kendelse skal være gældende
minimum 3 år. Og vi forstår
faktisk godt, hvis der er

nogen som taber modet
under vejs. 

Vejene
Udvalget har været ude og se
på vores veje. Vi må bare kon-
statere, at der er for få penge
til området. Funktions-
udbudet i gl. Fladså betyder
halvdelen af budgettet i hele
Næstved Kommune til veje
lægges her. Det skal ikke
være nogen hemmelighed at
forargelsen hos socialdemo-
kraterne er voldsomt stor. I
Venstre må vi jo blot konsta-
tere, at i gl. Fladså bruges der
det som skal til. For genopret-
ningen af de resterende veje
bliver ufattelig dyr når vi
kommer til det.

Næstved Slagelse banen
Det var nok de færreste som
havde regnet med, at dette
projekt lå lige rundt om hjør-
net. Den store pose penge fra
Nordea fonden gjorde imid-
lertid projektet fik et mægtigt
skub. Mange Venstre med-
lemmer har tilkendegivet at
de glæder sig til at stien kom-
mer. Det falder jo vældigt i
tråd med regeringens råd om
at vi skal røre os noget mere,
Næstved som KRAM kom-
mune o.s.v. Der er også lodse-
jere som har tilkendegivet at
de glæder sig til stien og
muligheden for at cykle til
Næstved. Forståeligt nok er
der også lodsejere som er
meget kede af, der på den
måde åbnes op for trafik i
deres baghave. Dem må vi
anbefale at gå med i de bru-
ger råd som kommer, og for-
lange at der bliver sat hegn,
de steder hvor trafikken er til
gene for omgivelserne. 

Med venlig hilsen

Otto Poulsen
Elmer Jacobsen



Jeg vil gerne indlede med, at
takke for den tillid I viste mig
på opstillingsmødet. Selv om
intet er afgjort før 17. novem-
ber, er det en god start.

Udvalget for Borgerservice og
Lokaldemokrati.
Udvalget besøgte på sit sidste
møde de nye lokaler i
Rådmandshaven. Samtlige
vinduer i underetagen uden
undtagelse var smadret, det er
rystende at der er nogen som
har så lidt respekt for værdier-
ne. Når det ikke har været
omtalt, er det fordi bygherren
sagde, at der havde været

Af Lani Bannach

I slutningen af april påbegynd-
te Folketinget førstebehandlin-
gen af to lovforslag om et
enstrenget kommunalt beskæf-
tigelsessystem. 

Lovforslagene indebærer, at
jobcentrene den 1. august 2009
bliver forankrede i kommuner-
ne, så centrene skal hjælpe
både ledige, der modtager
kontanthjælp og ledige på dag-
penge.

Det betyder en bedre, mere
fokuseret og nærmere indsats
og service overfor de ledige for
at hjælpe dem i arbejde igen.
Det sker ved, at det enstrenge-
de kommunale system mulig-
gør en større forenkling i
beskæftigelsesområdet og der-
med at bureaukratiet formind-
skes. Samtidig får jobcentre-
ne et incitament og kan bedre
vurdere de samlede behov,
koordinere indsatsen og for-
bedre overblikket og dermed
servicen lokalt.

Hvor der i dag er dobbelt af
såvel ledelse, økonomistyring
og finansiering bliver der i
fremtiden kun ét sted - ét cen-
ter og ét system.

Med den stigende ledighed
kan vi kun hilse det velkom-
ment, at der fokuseres på ind-
satsen og på at få mere ud af
ressourcerne. Ved at reducere
bureaukratiet – mere hjælp til
de ledige og det giver mer’
værdi i kommunen.
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Elmer Jacobsen

meget lidt hærværk på bygge-
pladsen, og omtale sikkert blot
ville give mere hærværk. Det
ser ud til at blive et godt center,
hvor mange ikke mindst selv-
stændige håndværksmestre og
entreprenører vil kunne betje-
ne sig selv.

“EBOKS” OBS OBS OBS.
Man skal være opmærksom på
at hvis man er tilmeldt eboks,
så er det vigtigt man får åbnet,
og set efter om der ligger reg-
ninger. Foreløbig er disse løs-
ninger mest til fordel for kom-
munen. Der spares millioner i
papir og porto, men hvis det
for borgeren blot betyder, man
ikke får betalt sine regninger,
og at man selv skal printe ske-
maer ud, for efterfølgende at
skulle udfylde dem i hånden,
så er det en klam fidus. Derfor
puster vi fra udvalgets side alt
hvad vi kan i nakken på for-
valtningen.

Med venlig hilsen
Elmer Jacobsen

eljac@naestved.dk  

PS: 
vi kan også mødes på facebook.

Opstillingsmødet

Hjælpen tæt på, når jobbet er forsvundet

Lani Bannack

WWW.NAESTVED.VENSTRE.DK
Venstre i Næstved Kommune har – naturligvis – sin
egen hjemmeside. På hjemmesiden
www.naestved.venstre.dk vil vi gøre vort yderste for
at sikre, at du til enhver tid kan være opdateret inden
for en række områder, blandt andet

• sidste nyt fra byrådet
• sidste nyt fra Folketinget
• hvem er egentlig valgt til de forskellige bestyrelser 
• hvem er vore byrådskandidater
• hvilke aktiviteter er der i den kommende tid
• aktuelle debatter og indlæg
• valgkampen frem til KV09
• links til vore kandidater – efterhånden som de 

bliver færdige
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Steffen Juul Rønnow, 
Nr. 10 på Venstres liste

Kommunalvalget 2009 kommer
nærmere og nærmere, og vi har
nu i Venstre sammensat opstil-
lingslisten til valget. Jeg takker i
den forbindelse alle de medlem-
mer, som bakkede mig så flot op
på opstillingsmødet, således at
jeg kunne indtage den fine pla-
cering som nr. 10 på listen.
I en tid hvor samtlige politiske
partier i Næstved har meldt ud,
at de ønsker at bryde det social-

demokratiske flertal i byrådet,
kan jeg konstatere, at vi står med
en historisk god mulighed for at
sikre Venstre fremgang og øget
indflydelse ved efterårets kom-
munalvalg. Jeg mener endda, at
det er sandsynligt, at vi for alvor
kan bringe Venstre ind i spillet
om borgmesterposten.
Hvis projektet skal lykkes, fin-
der jeg det bydende nødvendigt,
at vi i Venstre arbejder benhårdt
på at formulere en politisk
vision, som udgør et reelt alter-
nativ til det siddende flertalssty-
re. En vision der for mig at se
eksempelvis bør gøre op med
sådan noget som besparelser
efter grønthøstermetoden. Jeg
synes det er en uskik og udtryk
for manglende politisk mod, at
man ikke tør prioritere anven-
delsen af de kommunale midler,
men bare beder forvaltningen
om at spare 2 % på alle forvalt-
ningsområder. Nej, lad os nu
mande os op træffe de nødven-
dige politiske valg. Lad os
anvende kræfterne på kerney-
delserne: Pasningen og uddan-

nelsen af vores børn, hjælpen og
støtten til de svageste grupper
og omsorgen for vores ældre
medborgere!
Selv om det vigtigste er, at
Venstre samlet går frem til val-
get, håber jeg naturligvis på stor
opbakning til mit eget kandida-
tur, når selve valget kommer, da
jeg mener at kunne bidrage til
Venstres byrådsgruppe med en
stor portion engagement, mod
og vilje til at entrere den politi-
ske arena. Så kære medlem:
Brug Obama-metoden og spred
budskabet i omgangskredsen, at
en ny, spændende og engageret
kandidat til KV09 har meldt sig
under Venstres faner!
Under alle omstændigheder
glæder jeg mig til valgkampen
og I kan være visse på, at dette
lille indlæg ikke er det sidste I vil
høre/se fra min side!
Rigtigt godt valg til jer alle!

Med venlig hilsen
Steffen Juul Rønnow

Byrådskandidat for Venstre

Lani Bannach:
Næstveds borgere har brug for
noget frisk blod i byrådet –
Venstre kan gøre det bedre end
det nuværende flertal.
Venstre skal føre en politik for at
få gennemført vores mærkesa-
ger. Der er brug for væsentlige
ændringer og nytænkning.
Jeg vil gå ind for:

God – Bedre – Næstved:
Venstre kan gøre det bedre – jeg
vil kæmpe for at skabe mere triv-
sel på Næstved Kommune som
arbejdsplads. Mere trivsel ska-
ber gladere medarbejdere, som
er mere kreative og yder bedre
service. Det øges effektiviteten
og borgerne får mere for deres
skattekroner. Det skal ske i kon-
sultation med de, som er tættest
på processen – de ved bedst. 

Et AKTIVT Næstved:
Et aktivt erhvervs- og handels-
liv: -indbydende og vækstska-
bende forhold for erhvervslivet 

Aktive børn:
Jeg vil kæmpe for børns adgang
til naturen og for at øge skole-
børns aktivitetsniveau og der-
med forbedre deres indlæring.
Det vil jeg blandt andet gøre ved
at gå ind for at indføre en udeti-
me om ugen for børnene på alle
Næstveds skoler.

Aktiv fritid:
Velvære og sundhed hænger
sammen og især i krise skal
sport og fritid tilgodeses.

Aktive ældre:
Går ind for kvalitet, kontinuitet
og fleksibilitet i pleje, mad og
aktivitetstilbud.

Baggrund: 49 år – født og
opvokset i Frederiksværk,
Nordsjælland, hvor jeg startede i
Venstre Ungdom for godt 30 år
siden. 2 børn og kæreste.
Jeg har altid arbejdet med risiko-
styring, ledelse og økonomisk
rådgivning og uddannelses-
mæssigt har jeg blandt andet en
cand jur fra KU og HD i regn-
skab fra CBS.
Kontakt detaljer: Tel 70 26 66 84
og e-mail: lb@wellutrading.dk

Lani Bannach, cand. jur., 
MBA, HD(R) - Direktør

Well U Management
Bag Bakkerne 33
DK-4700 Næstved
Tel +45 70 26 66 84
Fax +45 55 75 10 76

Steffen Juul Rønnow

Lani Bannack

HUSK at stemme
den 7. juni!

Søndag den 7. juni
afholdes der valg i
Danmark.

For det første skal der
vælges nye medlemmer
til Europaparlamentet,
og det er i den
forbindelse vigtigt, at
alle møder frem og
stemmer på Venstres
kandidater, så vi kan få
størst mulig repræsenta-
tion i parlamentet.

Vi skal hermed opfordre
alle til at stemme, og
anbefaler naturligvis
vores egen kandidat
Poul F. Hansen.

Hvis man ønsker at læse
lidt mere om Poul og
hans holdninger og
meninger, er man altid
velkomment il at slå på
tråden til ham på 21 29
70 94, ligesom han har
sørget for at beskrive
sig selv og sine
meninger på 
hjemmesiden 
www.poulf.venstre.dk.

For det andet skal der
stemmes om den nye
tronfølgerlov, som skal
sikre, at der er absolut
ligeret for mænd og
kvinder også i den kon-
gelige arvefølge og ret-
ten til at indtage tronen.
For at ændringen kan
vedtages, skal mindst
40% af vælgerne afgive
deres stemme.

Så derfor – mød op og
brug din stemme og få
indflydelse på udviklin-
gen!

i Næstved Kommune
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Kære Venstremedlemmer

Tak for den tillid der blev
vist mig på opstillingsmø-
det til KV09.

Naturligvis er jeg glad for
Jeres opbakning, og vil sam-
men med de øvrige opstille-
de, gøre hvad der er muligt,
for at Venstre efter valget 17.
November er styrket, således
at der er skabt grundlag for
større indflydelse på beslut-
ningerne i byrådet.

Det er en god og alsidig
opstillingsliste Venstre tilby-
der vælgerne.

Listen afspejler stor og god
bredde, med en god blanding
af erfaring og ungdom, lige-
som også listen er godt dæk-
kende set fra et erhvervsmæs-
sigt synspunkt.

Jeg vil betegne mig selv
som tilhørende den erfarne
del, med 20 år i kommunalpo-
litik, fordelt med 10 år som
formand for Teknisk Udvalg
efterfulgt af 5 år som borgme-
ster i Fladså Kommune. I de
tre år som nuværende
Næstved Kommune har eksi-
steret, har mit arbejde været
koncentreret om
Arbejdsmarkedsudvalget og
Udvalget for Ejendomme og
Lokalplaner (UEL).

I UEL, hvor jeg er formand,
og hvor også Troels Larsen er
repræsentant for Venstre, har
vi arbejdet hårdt for at give
den enkelte borger større fri-
hed til at præge sin byggeri i
forbindelse med bolig- eller
erhvervsbyggeri.

Ligeledes er der arbejdet
med at forenkle sagsbehand-
lingen, for derigennem at
nedbringe sagsbehandlingsti-
den. Vi er på rette vej, men
der er stadig god plads til for-
bedring.

Ud over de nævnte poster
er jeg gruppeformand for
Venstres Byrådsgruppe med
de forpligtigelser dette med-
fører.

Privat er jeg landmand, med
adressen ”Ellekildegaard”,
beliggende med udsigt til
Mogenstrup Ås.

Ud over politik er min
store fritidsinteresse at motio-
nere for at holde mig i god
fysisk form.

Jeg er overbevist om skal
der igen komme gang i udvik-
lingen i Næstved Kommune,
og orden i den kommunale
økonomi, så er vejen et styr-
ket Venstre. 

Der er i 2009 tre valg hvor
vi alle må arbejde for et godt
resultat for Venstre.

Derfor husk: EU valget 7.
Juni.

Region- og kommunevalg 17.
November.

Venlig hilsen
Hans R. Hansen

Jeg er 47 år, gift med Else Marie
og har 2 voksne børn.

Erhvervsmæssigt har jeg dre-
vet egen virksomhed i 10 år sam-
men med Else Marie og været
ansat i ledende salgs stillinger

her af 3 år i Sverige. Er i dag
ansat i Special-Butikken i
Næstved som Projektchef.     

Fritiden går med politik, jagt
og ikke mindst hygge med fami-
lien på vores lille ejendom med 5
ha. hvor vi nyder at være sam-
men om de opgaver, som er på
landet.

Jeg har altid været en aktiv
del af foreningslivet som leder
og/eller medlem af diverse
bestyrelser.
Da jeg som 16 årig,  første gang
blev valgt til en bestyrelsepost,
blev der skabt en interesse for ,at
se noget udvikle sig og lige siden
har jeg været medlem af en
bestyrelse.

Jeg er nu formand for NIF
Fodbold, en aktiv del af NIF kon-

certen, desuden er jeg valgt til
Spar Nord bank bankråd.

De områder som jeg vil sætte
fokus på er Erhverv – miljø – og
skole politikken, her vil jeg arbej-
de for, at vi skal se nye mulighe-
der, som skaber mere fokus på
mennesket frem for systemet.      

Jeg glæder mig til at komme i
gang med  at føre venstresyns-
punkter frem, så vi kan gøre en
forskel. Jeg ser frem til at føre en
valgkamp med stor succes, så vi
kan få en god venstre borgme-
ster.

Preben Jul Pedersen
Suså Landevej 54
4160 Herlufmagle

Lad os så vinde det valg!

Så er der ca 1/2 år til det nye
byråd i kommunen skal vælges,
og holdet er sat – et hold der skal
blive et vinderhold. Vi har et
stærkt hold bestående af indivi-
dualister med mange forskellige
gode kompetencer, der sammen
vil skabe et seriøst og konstruk-
tivt alternativ til Social-
demokraterne, for tiden er inde
til et skifte.

Henning Jensen indrømmede
såmænd i sin 1. maj-tale på
Axeltorv at ”vi har ikke været
dygtige nok” – et udsagn der
kun kan nikkes til, og repliceres
med ”Venstre kan gøre det
(meget) bedre” - for det kan vi.

Vi skal gøre det med et stærkt
program der nu er under udar-
bejdelse, med afsæt i orden på
økonomien, en dynamisk offen-
siv erhvervspolitik, en optime-
ring af løsningsrettet administra-
tion, sikring af ordentlige forhold
på kerneområder for børn, unge
og ældre.

Valget skal vindes ved klare
stærke budskaber med kant; en
kreativ nyskabende kampagne
med iøjnefaldende tiltag, og en
målrettet indsats fra alle kandi-
dater i alle kroge af kommunen.
Det kommer vi til at behøve alle
medlemmers input og opbak-
ning til for at lykkes.

Venligst
Flemming

Hans R. Hansen

Flemming Jay

Preben Ju Pedersen
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FLADSÅ
ELEKTRIKEREN A/S

- din lokale el-fagmand...

Nonbo & Bonde
Ringvej 43 B

Ring
4750 Lundby

55 76 75 00

Mohamed Belhaiba 
Mågevænget 16 – Herlufsmagle
– 55 50 20 16 / 20 61 37 36 
Mail.: belhaiba16@hotmail.

Civilstand:
Jeg er 41 år, født i Marokko,
flyttede til Danmark i 1990 og
blev dansk statsborger i 1996.
Jeg er gift med Pia, der er lærer
og har 3 børn i alderen 7-14 år.

Skolegang:
I Marokko er jeg uddannet
turistleder. 
Arbejde:
Næstved Sprogskole (90-91)
I Danmark har jeg taget
Handelsskolens Grunduddan-
nelse (92-93), 
Kontorforsyningen Næstved
(93-94). 

I årene 1994-2004 drev jeg
restaurant som selvstændig
erhvervsdrivende i Næstved,
Korsør og Vordingborg. 
I 1997 tog jeg PGU-uddannel-
sen, og i 2003 lederuddannel-
sen. 
2003 – 2006 arbejdede jeg på
Suså Skole
Siden 2001 arbejdet som rengø-
ringsassistent hos Super
Brugsen i Glumsø. 
Tog sideløbende uddannelsen
som idræts/svømmelærer, hvor
jeg bliv færdig til juni 2006.
Siden 2007 har jeg arbejdet som
Idræt/svømmelærer på
Herlufsmagle Skole.
Tolk i arabisk og fransk.

Fritid:
I fritiden er jeg håndboldtræner
i Næstved / HG håndbold 
Formand for ”Næstved
Nødhjælpes Depot” som sender
hjælp til fattige lande. 
Bestyrelsesmedlem i
Herlufsmagle Hallen siden 2002
Bestyrelsesmedlem i Suså
Håndbold
Bestyrelsesmedlem i
Frivilligrådet  i Næstved
Kommune
Bestyrelsesmedlem i Kostrådet i
Næstved Kommune
Bestyrelsesmedlem i
Integrationsrådet 

Aktiv i Venstre siden 2001
Håndboldspiller i Suså 
Den resterende fritid bliver
brugt sammen med min familie
& venner.

Hvad vil jeg?
Bliver jeg valgt til byrådet i
Næstved Kommune vil jeg sær-
ligt arbejde for:
• Omsorg for de svage i sam-

fundet, med hurtig hjælp til
børn og voksne.

• Tryghed for skolelærere, børn
og forældre.

• Sikre en sikker skolevej.
• Tryghed til ældre og handi-

cappede.
• en bedre integration for

nydanskere i det danske sam-
fund

• vi skal undgå ghetto-dannel-
ser i boligområderne.

• støtte til frivillige organisatio-
ner og foreninger

• Plads til de unges specielle
fritidsønsker.

• En god og sund økonomi.
• At toget kommer til at stoppe

i Herlufmagle.

Stem på at gøre en forskel

Søren Revsbæk, Jeg er 41 år og
gammel Næstved dreng. Bor
centralt i Næstved med min
kæreste og lille datter. Har sid-
det i Næstved Byråd siden 1990
og været aktiv i Venstre/VU
siden midten af 80´erne.
Gennem årene har jeg arbejdet
med stort set alle politiske
områder, men mine fokusområ-
der er: Økonomi, erhverv, skole-
politik og børnepolitik.
Kommunen skal fokusere på
kerneområderne: Børn, skole,
ældre og til gengæld spare på
f.eks. administration.

FÅRUP GARTNERI
BLOMSTER OG KRANSE

Fårupvej 3

4700 Næstved

Tlf. 55 76 19 92

®

TØMRER-SNEDKER
SERVICE

Renovering • Tilbygning
Udlejning

Leif Pedersen
Skovvej 2

4733 Tappernøje

23 64 51 40

BBYYGGLP
A
P
S

23 64 51 40

Søren Revsbæk
Hiba Mohamed Belhaiba
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Mit navn er Alfred Thomsen. Jeg
er født i Bøgesø Smedje i 1952.
Jeg gik ud af skolen fra 9. klasse.
Jeg startede i forsvaret, hvor jeg
havde regnet med at skulle gøre
karriere, men det blev desværre
kun til 6? år, da jeg kom til skade
ved et færdselsuheld.
Efterfølgende tog jeg teknisk
forberedelseseksamen og
begyndte at køre bus hos DSB.
Det blev til 27 år, ind til jeg i
2004 kom til skade ved en fald-
ulykke fra en stige og måtte før-
tidspensioneres.

Min bedste fødselsdagsgave fik
jeg ved mit 25. år, hvor jeg
mødte Anne, som jeg blev gift
med i 1978. Vi har 2 piger på nu
26 og 30 år, og de har beriget os
med 4 dejlige børnebørn, som
nu er 10, 5, 2 og 1 år.

I 1992 fandt vi en dejlig plet i
Snesere Torp, hvor vi stadig bor
på en nedlagt gård, hvor vi har
noget kødkvæg og nogle høns.

Jeg meldte mig ind i Venstre i
1996 – ikke en normal beslutning
for en DSB-chauffør, men det var
det eneste, som gav mening, når
man bor i Fladså kommune, der
blev drevet fornuftigt af et ven-
streflertal. 
Allerede året efter kom jeg med i
Venstres bestyrelse, og da for-
eningen ønskede en hjemmesi-
de, tilbød jeg at passe den. Det
har jeg gjort lige siden, og jeg
passer nu også hjemmesiden for
kommuneforeningen i Næstved,
hvor jeg også sidder i bestyrel-
sen. 

Tak for tilliden

Det var med stor glæde og per-
sonlig taknemmelighed at jeg
modtog den store opbakning og
støtte fra Næstved til min gen-
opstilling som kandidat til det
kommende regionsrådsvalg.
Stemme-tallene viste hvad enig-
hed og opbakning er værd i kon-
kurrence med andre foreninger.

Jeg ved, at mine personlige over-
vejelser omkring spidskandida-
turen ikke er faldet ud til alles
tilfredshed rundt om i Region
Sjælland. Men jeg føler af et
ærligt hjerte, at det er meget,
meget vigtigt, at vi alle i Venstre
i Næstved demonstrerer vilje til
at skabe et enigt og politisk lang-
sigtet udgangspunkt ved det
kommende kommunalvalg.

At jeg naturligvis kan skabe for-
bindelse mellem det regionale
og kommunale niveau med hen-
blik på såvel sygehus- som
sundheds- og beskæftigelsespo-
litik er jeg meget bevidst om, og
mit aktuelle indlæg om befolk-
ningsundersøgelsen i Næstved
er vel et godt eksempel på, at der
er synergier, som kan udnyttes.

Tak for tilliden regionalt såvel som
lokalt.

Kirsten Devantier

V-kandidat nr. 2:
Karsten Nonbo.

Kriminalassistent, 57 år, gift med
Anna (skolesekretær på Lundby
Efterskole), 3 børn,

Lovvej 17, 4700 Næstved, tlf.
33374535 el,. 55761836, 

Jeg sidder i Næstved byråd i
sundhedsudvalget og i hav-
neudvalget. Det har været lidt af
en arbejdsmæssig nedgang i for-
hold til mit job som socialud-
valgsformand i Fladså kommu-
ne, men det matcher godt med
det megen ekstraarbejde, jeg har
fået i Folketinget.
Kombinationen med at kunne
bære virkelige eksempler fra
kommunerne til Christiansborg
og omvendt at skulle forklare,
hvordan lovgivning skal
udmøntes i praksis i kommuner-
ne er noget af en udfordring –
den kunne jeg godt unde flere
MF’ere. Det ville de have godt
af. Jeg oplevet at blive hørt, når
jeg kan nævne praktiske eksem-
pler fra byrådet.

Lad mig understrege, at jeg ikke
sidder i Byrådet for Folketingets
skyld – jeg sidder i Folketinget
for Byrådets skyld. Nærdemo-
kratiet skal sættes højest. 

Jeg nåede tillige at komme med i
Præstøkredsens bestyrelse frem
til dens nedlæggelse ved kom-
munalreformen i 2005.

Jeg har været aktiv i Hjem-
meværnet, siden jeg stoppede i
forsvaret i 1976, og jeg har i alle
årene beklædt diverse nøglepo-
ster. 
Er der tid tilovers så bruger jeg
den gerne i Dansk Land-
roverklub, og også her ”kom jeg
til” at involvere mig i bestyrel-
sesarbejde, og jeg er i dag for-
mand for Turudvalget.

Jeg håber, at jeg kan bidrage på
det gode hold, som gerne skulle
skrive ny historie i Næstved
kommune med et borgerligt
flertal. 

Politisk vil jeg:
Styrke de små lokalsamfund –
ved at lytte til ildsjælene,
Styrke de mindre skoler – ved at
sammenlægge administrationer
og ledelse, Styrke ældreplejen –
med billigere ældreboliger,
Udnytte personalet bedre – ved
bedre arbejdsplanlægning,
Afskaffe dækningsbidraget og
nedsætte personskatten – ved at
udlicitere Vej & Park og ved at
tiltrække flere og større
erhvervsvirksomheder,
Tilbyde erhvervsgrunde ved
motorvejen – som de gør i tre-
kantsområdet i Jylland

Med venlig hilsen,

Alfred Thomsen, 
kandidat til KV 09.

Alfred Thomsen Kirsten Devantier

Karsten Nonbo
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Kandidat 
Charlotte Mathiesen 

Nr. 8 på Venstres liste 
til KV 09

Jeg brænder for Venstre
Politisk engagement og delta-
gelse skal gøre, at Venstres
kandidathold får ”styr” på
Næstved. Venstres vinderhold
skal føre en politik der marke-
rer sig som et reelt alternativ til
socialdemokraterne.

Konkret vil jeg sætte fokus på:
Børn og familie • Sundhed • 
De ældre borgere og de handi-
cappede.

Jeg er én af Venstres kandida-
ter der vil vise positiv synlig-
hed for at markere Venstre.
Giv mig dine input til styrkel-
se af indsatsen omkring mine
mærkesager, - skriv til:
charlottemwmathiesen@stofa-
net.dk

v/Jess Varming

Charlotte Mathiesen

Husk!
Hvis hvert medlem

bare tegner et 
nytmedlem

- så har vi dobbelt
så mange

medlemmer til
næste år.

Tag med på jordomrejse fra 1. til 22.2. 2010. 
3 dage i Los Angeles, 15 dage i New Zealand 

og 1 dag i Sydney. 
Program samt pris foreligger i juni måned.

Elmer Jacobsen tlf. 55 44 40 54 Mob. 21 45 51 07.

Tag med på Jordomrejse

Der klisters plakater til EU-valget
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www.karen-becker.dk

STORT UDVALG I GARN!

Se åbningstider på hjemmesiden 
inden du kører hjemmefra! 
Eller ring tlf. 55 45 38 38

Følg også med i Sjællandske Medier. 
Hver anden lørdag bringer jeg en 
gratis opskrift og et godt råd.

Altid et besøg værd,
nemlig…

Karen Becker
Korsørvej 4
4250 Fuglebjerg

Venstre var også til “City Night”

Venstre havde sin egen stand på messen i Næstved Hallerne

Der er også tid til at
more sig når venstre
holder bestyrelsesmøder
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Telefon- og adresseliste
Venstre I Næstved Kommune

Formand, Jørn Frydenlund 
Edith Rodesvej 86
4700 Næstved
Vælgerforening Næstved
55737397 • 61707397
j.frydenlund@stofanet.dk

Næstformand, Niels True
Sølperupvej 5A
4733 Tappernøje
Vælgerforening Fladså
55992728 • 23384359
ntrue@get2net.dk

Sekretær, Ulla Malling
Kildebakken 29, Everdrup
4733 Tappernøje
Vælgerforening Fladså 
55564005
jumalling@mail.dk

Kasserer, Lars Ingemann
Skolevej 27, Fodby 
4700 Næstved
Vælgerforeningen Næstved 
55445303 • 20141407
li@elmodan.dk

Steffen Juul Rønnow
Wesselvej 2 • 4700 Næstved
Vælgerforening Næstved 
33253360 • 23963360
steffenjuul@get2net.dk

Charlotte Mathiesen
Hedetoften 47 • 4700 Næstved
Vælgerforening Næstved
82436610 • 27586444
charlottemwmathiesen@sto-
fanet.dk
cmmt@regionsjaelland.dk

Knud Kjaergaard
Sandbypark Allé 6
4171 Glumsø
Vælgerforening
Suså/Holmegaard
57643110 • 23746810
knkjaerg@post5.tele.dk

Pia Belhaiba
Mågevænget 16 
4160 Herlufmagle
Vælgerforening
Suså/Holmegaard
55502116 
piabelhaiba@hotmail.com

Kistian Ahrensbach
Birkebakken 7
4160 Herlufmagle
Vælgerforening
Suså/Holmegaard
57650090 • 40468580
kah@dgs.dk

Ole Rasmussen
Sandvedvej 37 • 4262 Sandved
Vælgerforening Fuglebjerg
55453097
lisbeth.ras@get2net.dk

Karen Becker
Højbjergvej 22 
4250 Fuglebjerg
Vælgerforening Fuglebjerg
55453706 • 30552364
karenbecker@tdcadsl.dk

Jørgen Hansen
Klaksvej 15 • 4262 Sandved
Vælgerforening Fuglebjerg
55456587 • 21697182
jpklaksvej@hotmail.com

Jørn M. Jacobsen
Hovedvejen 73 
4733 Tappernøje
Vælgerforening Fladså
55065064 • 20965064
jmj@tappernoje-el.dk

Alfred Thomsen
Snesere Torpvej 30
4733 Tappernøje
Vælgerforening Fladså 
(og webmaster)
55565228 • 40375248
venstrenet@svinggaard.dk

Hans Bay
Elmevej 43 • 4171 Glumsø
Vælgerforening
Suså/Holmegaard
Formand for
Kandidatbestyrelsen
20932936
hbc043@gmail.com

Richard Petersen
Fårupvej 9, Fårup 
4700 Næstved
Venstre i Region Sjælland
55761011
rp@rplaw.dk

Visti Christoffersen 
Elmevej 45 • 4171 Glumsø
LOF • 57646990 • 30932860
visti.ch@vip.cybercity.dk

Natasha Thaysen
Oddervænget 13, Brøderup
4733 Tappernøje
VU • 55960077 • 28598392
natasha.thaysen@gmail.com

Anette Silkensen
Niels W. Gadesvej 94 
4700 Næstved
VU • 27293516
anettesilkensen@hotmail.com

Eli Larsen (Suppleant)
Broksøvej 1 • 4160 Herlufmagle
Vælgerforening 
Suså-Holmegaard
55501454 • elarsen@tdcadsl.dk

Jørgen Andersen (Suppleant)
Vordingborg landevej 25
Vester Egesborg 
4700 Næstved
Vælgerforening Fladså
Formand for Aktivitetsudvalget
55760391 • 25552418
kromann1@mail.dk


